
Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

do pomocy szkoleniowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 88/09)

Numer pomocy XT 38/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cantabria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despobla-
miento

Podstawa prawna Sección 7a de la Orden GAN/8/2007, de 23 febrero, por la que se establecen las
bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas
de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC
no 43, de 1 de marzo de 2007)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,1 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art.4 ust. 2-7 rozporządzenia

Data realizacji 2.3.2007

Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Szkolenia ogólne;

Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria
Conserjería de Ganadería, Edificio Europa
E-39011 Santander (Cantabria)
Tfno (34) 942 20 78 60

Numer pomocy XT 40/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Programma operativo dell'Obiettivo 3 (2000-2006) della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, misura D3 — sviluppo della cultura, della formazione e
della consulenza imprenditoriale nel territorio del Friuli Venezia Giulia

Podstawa prawna Deliberazione della giunta regionale n. 1815 del 28 luglio 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,39864 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia

Data realizacji 15.3.2007

Czas trwania 31.12.2010

21.4.2007 C 88/23Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Cel pomocy Szkolenia ogólne

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale lavoro,
formazione, università e ricerca
Via San Francesco, 37
I-34133 Trieste
URL: http://www.formazione.regione.fvg.it/

Numer pomocy XT 42/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Emilia-Romagna — provincia di Parma

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Regolamento per la concessione di contributi per la formazione professionale
continua delle imprese

Podstawa prawna Deliberazione n. 36 del 19 febbraio 2007 della Camera di Commercio di
Parma — Emilia-Romagna — Italia

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,07 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia

Data realizacji 1.4.2007

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Szkolenia ogólne;

Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Camera di Commercio I.A.A. di Parma
Via Verdi, 2
I-43100 Parma

Numer pomocy XT 43/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Castilla y León

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Incentivos mineros a entidades y/o asociaciones sin ánimo de lucro para el
programa de formación minera para el año 2007.

Podstawa prawna Convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la concesión de incentivos
mineros a entidades y/o asociaciones sin ánimo de lucro para el programa de
formación minera para el año 2007.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,328 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Szkolenia ogólne;

Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki inny sektor związany z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León
Avda Reyes Leoneses, 11
E-24080 León
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Numer pomocy XT 44/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Castilla y León

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Programa I — Actividades de formación comercial

Podstawa prawna Orden EYE/200/2007, de 30 de enero, por la que se convocan subvenciones
públicas destinadas a fortalecer y hacer más competitivo el tejido comercial de
Castilla y León

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,570249 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia

Data realizacji 9.2.2007

Czas trwania 2.9.2007

Cel pomocy Szkolenia ogólne

Sektory gospodarki inne usługi: Sprzedaż detaliczna

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dirección General de Comercio de la Consejería de Economía y Empleo
C/ Jesús Rivero Meneses, 3
E-47071 Valladolid
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